راهنمای ثبت نام اینترنتی کالس های ورزشی در سال 1398
به اطالع ورزشکاران محترم میرساند  :کلیه ثبت نام ها به صورت اینترنتی انجام میگردد  .متقاضیان می بایست کارت عضویت
خود را از مجموعه ورزشی مربوطه دریافت نمایند.
جهت ثبت نام کالس های ورزشی به آدرس سایت  sport.kish.irقسمت ثبت نام دوره های ورزشی مراجعه نمائید.

الف  -چنانچه برای اولین بار در سال  98اقدام به ثبت نام می نمائید :
 -1از طریق کادر " اگر ثبت نام نکرده اید اینجا کلیک نمائید " وارد صفحه اطالعات فردی شده و مشخصات را به صورت دقیق وارد –به
سوال امنیتی ( من ربات نیستم ) پاسخ دهید – سپس بر روی ثبت نام کلیک کنید تا به صفحه کاربری خود دسترسی پیدا کنید ( .یک رمز
عبور  6رقمی به دلخواه انتخاب نمائید )
 -2پس از ورود به صفحه کاربری جهت اطالع از فعال یا غیرفعال بودن بیمه ورزشی  " ،بروز رسانی " را کلیک نمائید .
 -3اگر وضعیت بیمه ورزشی دارای تاریخ اعتبار باشد ( وضعیت بیمه فعال ) می توانید نسبت به ثبت نام دوره های ورزشی اقدام نمائید.
 -4اگر وضعیت بیمه ورزشی غیرفعال می باشد در قسمت هشدار نسبت به دریافت بیمه ورزشی اقدام نمائید و پس از دریافت بیمه از سامانه
فدراسیون پزشکی ورزش ی خارج و مجددا وارد آدرس سایت موسسه ورزش قسمت ثبت نام دوره های ورزشی شوید و پس از کلیک روی
بروز رسانی نسبت به ثبت نام دوره های ورزشی  -انتخاب رشته  -پرداخت صورت حساب اقدام نمائید.

 راهنمای انتخاب و ثبت نام دوره های ورزشی :
 بر روی " انتخاب دوره ورزشی " کلیک نمائید .
 سر رشته و رشته خود را انتخاب تا ساعات کالس های رشته مورد نظر نمایش داده شود (.به مدت زمان هر دوره دقت نمائید)(پیشنهاد می گردد
قبل از ثبت نام در دوره های ورزشی با حضور در مجموعه ورزشی مربوطه در ساعات کالس ها با مربی رشته مورد نظر مشورت نمائید).
 کالس مورد نظر را انتخاب و بر روی سبد خرید ( عملیات سبز رنگ ) کلیک نمائید  ،تا به قسمت پرداخت هدایت شوید  ،پس از پرداخت و
مشاهده عملیات با موفقیت انجام شد  "،بازگشت به پنل مدیریت " را انتخاب تا به صفحه اصلی کاربری خود وارد شوید.
( کارت ورزشی برای شما از واحد صدور کارت چاپ و به مجموعه مربوطه ارسال می گردد ) .

ب -چنانچه در سال  98توسط صدور کارت اقدام به ثبت نام دوره های ورزشی نموده اید :
شما دارای نام کاربری می باشید  ،می بایست پس از ورود به سایت بر روی " فراموشی رمز عبور " کلیک نمائید  ،رمز جدید به شماره
همراه شما پیامک می گردد  ،سپس با وارد کردن کد ملی در قسمت "نام کاربری" و رمز ارسالی جدید در قسمت "رمز عبور" –
و پاسخ به سوال امنیتی( من ربات نیستم ) جهت ثبت نام دوره های ورزشی اقدام نماید .
ابتدا وضعیت بیمه خود را طبق بندهای  3 ، 2و  4بند الف بررسی نمائید  ،سپس طبق راهنما نسبت به انتخاب و ثبت نام دوره های
ورزشی اقدام نمائید .


پس از ورود به صفحه کاربری در قسمت پروفایل نسبت به ویرایش و تکمیل اطالعات شخصی و تغییر رمز پیامک شده به رمز دلخواه خود
اقدام نمائید .



تذکرات مهم :
*** پس از ثبت نام در دوره مورد نظر امکان تغییر و یا انصراف از دوره ورزشی امکان پذیر نمی باشد  .لذا دقت الزم نسبت به ساعت
برگزاری کالس و مدت زمان هر دوره بعمل آورید .
تاکید می گردد در صورت انصراف یا اشتباه  ،هزینه پرداخت شده عودت نمی گردد و امکان جایگزینی با رشته ای دیگر میسر نمی باشد .
*** در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره های  ( 07644423696-07644422511داخلی  ) 222 -109واحد ثبت نام و صدور کارت
ورزشی تماس حاصل نمائید .

موسسه ورزش و تفریحات سالم

